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Stručne službe Hrvatske liječničke komore izradile su Pročišćeni tekst Pravilnika o odličjima i 

godišnjim nagradama Hrvatske liječničke komore. 

 

Pročišćeni tekst obuhvaća: 

- Pravilnik o odličjima i godišnjim nagradama Hrvatske liječničke komore od 14. listopada 

2016. godine (stupio na snagu dana 14. listopada 2016. godine); 

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odličjima i godišnjim nagradama 

Hrvatske liječničke komore od dana 09. prosinca 2016. godine (stupio na snagu dana 09. 

prosinca 2016. godine). 

 

Klasa:053-02/16-01/498 

Ur.broj:385-02-03/02-17-03 

 

U Zagrebu, dana 11. siječnja 2017. godine 

       Predsjednik 

   Vijeća Hrvatske liječničke komore 

 

 Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, dr.med. 

 

 

PRAVILNIK 

O ODLIĈJIMA I GODIŠNJIM NAGRADAMA 

HRVATSKE LIJEĈNIĈKE KOMORE 

(proĉišćeni tekst) 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Ĉlanak 1. 

 

Odredbama Pravilnika o odličjima i godišnjim nagradama Hrvatske liječničke komore (u daljnjem 

tekstu: Pravilnik) utvrĎuje se postupak i način dodjeljivanja odličja i godišnjih nagrada Hrvatske 

liječničke komore (u daljnjem tekstu:Komora). 

 

Odličja Komore i godišnje nagrade Komore su priznanja koja Komora dodjeljuje svojim istaknutim 

članovima, kao i drugim pojedincima, institucijama, organizacijama i pravnim osobama zbog osobitog 

doprinosa Komori i njezinoj promidžbi u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, osobitog doprinosa u 

promicanju i čuvanju najviših vrijednosti liječničkog staleža i liječničke profesije te unaprjeĎenju i 

razvoju liječničke djelatnosti. 

 

 

II. ODLIĈJA KOMORE 

Ĉlanak 2. 

 

Odličja Komore su: 

 

1. Medalja časti Hrvatske liječničke komore 

2. Povelja za posebne zasluge Hrvatske liječničke komore  

3. Zahvalnica Hrvatske liječničke komore 

4. Spomen znak Hrvatske liječničke komore 

 

Izgled odliĉja 

Ĉlanak 3. 

 

Vizualni izgled odličja Komore iz članka 2. ovog Pravilnika utvrĎuje Izvršni odbor Komore. 
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MEDALJA ĈASTI HRVATSKE LIJEĈNIĈKE KOMORE 

 

Ĉlanak 4. 

 

Medalja časti, kao najviše priznanje Komore, dodjeljuje se članovima Komore za iznimna ostvarenja u 

obavljanju liječničkog poziva u društveno kriznim situacijama ili u drugim izvanrednim ili po život 

ugrožavajućim okolnostima, kao i za izuzetna stručna postignuća koja su značajno unaprijedila 

postojeću razinu pružanja zdravstvene skrbi, zdravstvenu djelatnost i zdravstveni sustav u cjelini. 

 

 

POVELJA ZA POSEBNE ZASLUGE HRVATSKE LIJEĈNIĈKE KOMORE 

 

Ĉlanak 5. 

 

Povelja za posebne zasluge Hrvatske liječničke komore dodjeljuje se članovima Komore te drugim 

pojedincima, institucijama, organizacijama, udrugama i pravnim osobama, koje su značajno 

doprinijele podizanju ugleda i promicanju značaja i statusa liječništva u društvu. 

 

 

ZAHVALNICA HRVATSKE LIJEĈNIĈKE KOMORE 

  

Ĉlanak 6. 

 

Zahvalnica Hrvatske liječničke komore dodjeljuje se članovima Komore te drugim pojedincima, 

institucijama, organizacijama, udrugama i pravnim osobama, za vrijedan doprinos radu i organizaciji 

Komore na području odreĎene županije, kao i za doprinos u promidžbi vrijednosti Komore te za 

pomoć u ostvarivanju temeljnih zadataka, programa, projekata i ciljeva Komore u Republici Hrvatskoj 

i inozemstvu. 

 

 

SPOMEN ZNAK HRVATSKE LIJEĈNIĈKE KOMORE 

 

Ĉlanak 7. 

 

Spomen znak Hrvatske liječničke komore dodjeljuje se članu Komore po odlasku u mirovinu ili 

posthumno u znak priznanja i zahvalnosti za višegodišnje odgovorno članstvo i doprinos radu 

Hrvatske liječničke komore. 

 

 

III. POVJERENSTVO ZA DODJELU ODLIĈJA HRVATSKE LIJEĈNIĈKE KOMORE 

 

Sastav Povjerenstva za dodjelu odliĉja 

Ĉlanak 8. 

 

Izvršni odbor Komore, na prijedlog Predsjednika Komore, imenuje Povjerenstvo za dodjelu odličja (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

 

Povjerenstvo se sastoji od pet članova Komore, od kojih je jedan član Predsjednik Povjerenstva kojeg 

imenuje Izvršni odbor Komore, na prijedlog Predsjednika Komore. 

 

Administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Tajnik Povjerenstva. Tajnika Povjerenstva 

imenuje Predsjednik Komore iz redova zaposlenika Komore. 
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Mandatno razdoblje Povjerenstva traje do kraja razdoblja mandata Izvršnog odbora Komore koje ga je 

imenovalo. 

 

Ako Predsjednik Povjerenstva ili član Povjerenstva učestalo izostaje sa sjednica ili ne ispunjava svoje 

dužnosti u radu Povjerenstva, Predsjednik Komore može predložiti Izvršnom odboru Komore njegovo 

razrješenje te imenovanje novog člana. 

 

 

Rad Povjerenstva 

Ĉlanak 9. 

 

Povjerenstvo prikuplja i razmatra prijedloge za dodjelu odličja te izraĎuje konačni prijedlog dodjele 

odličja. 

 

Prijedlog za dodjelu odličja Povjerenstvu može izravno podnijeti Predsjednik Komore ili posredno 

članovi Komore putem Županijskih povjerenstava, Povjerenstva Grada Zagreba, Povjerenstva 

liječnika zaposlenih u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske i Povjerenstva liječnika zaposlenih u 

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Članovi Komore ne mogu sami sebe predložiti za 

dodjelu odličja Komore. 

 

Svi prijedlozi za dodjelu odličja Komore podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu 

prijedloga za dodjelu odličja s pripadajućim obrazloženjem, koji se nalazi na mrežnoj stranici Komore. 

 

Ĉlanak 10. 

 

Sjednicu Povjerenstva saziva Predsjednik Povjerenstva. 

 

Sjednica Povjerenstva može se održati, ako je nazočna najmanje natpolovična većina izabranih 

članova Povjerenstva. 

 

Tajnik Povjerenstva mora u pisanom obliku obavijestiti članove Povjerenstva o datumu i vremenu 

održavanja sjednice najkasnije osam dana prije zakazane sjednice. 

 

Sjednica Povjerenstva može se, na temelju jasno obrazloženih razloga, sazvati i po hitnom postupku. 

 

Članovi Povjerenstva koji nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici, dužni su o tome prethodno 

izvijestiti tajnika Povjerenstva. 

 

Članovi Povjerenstva glasuju javno, a odluka o konačnom prijedlogu Povjerenstva je pravovaljana, 

ako je za odluku glasovala natpolovična većina nazočnih članova. 

 

Ukoliko kandidat za dodjelu odličja ne udovoljava uvjetima za dodjelu predloženog odličja, 

Povjerenstvo može razmotriti, u okviru mogućnosti, prijedlog za dodjelu drugog odličja.   

 

Ĉlanak 10a. 

 

Iznimno, ukoliko većina članova Povjerenstva nije u mogućnosti prisustvovati sjednici, ista se može 

održati telefonskim putem ili putem internetske veze. 

 

Predsjednik Povjerenstva može zatražiti da članovi Povjerenstva iznesu svoj stav o pojedinom pitanju 

telefonskim putem ili elektroničkom poštom, a o čemu se sastavlja službena zabilješka koja postaje 

sastavni dio zapisnika s prve sljedeće redovite sjednice. 
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U navedenom slučaju, radni materijal za sjednicu dostavlja se članu Povjerenstva elektroničkom 

poštom, kako bi na osnovi tog materijala mogao iznijeti svoj stav o pojedinom pitanju. 

 

 

Ĉlanak 11. 
 

O dodjeli odličja odlučuje Izvršni odbor Komore na temelju konačnog prijedloga Povjerenstva, osim 

Medalje časti Hrvatske liječničke komore za koju je nužna prethodna suglasnost Predsjednika 

Komore. 

 

O vremenu, mjestu i načinu uručivanja odličja odlučuje Izvršni odbor Komore, a odličja uručuje 

Predsjednik Komore ili osoba koju on ovlasti.  

 

Ĉlanak 12. 

 

Odluka o dodjeli odličja objavljuje se u glasilima Komore, a upisuje se u posebnu Knjigu odličja koja 

se vodi pri Komori. 

 

 

IV. GODIŠNJE NAGRADE HRVATSKE LIJEĈNIĈKE KOMORE 

 

Ĉlanak 13. 

 

Godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore dodjeljuju se po četiri osnova: 

 

1. članu Komore koji je svojim profesionalnim radom ostvario u liječničkoj praksi najzapaženije 

stručno ostvarenje u protekloj kalendarskoj godini u području lijeĉniĉke profesije. 

2. članu Komore koji je objavljivanjem svog izvornog znanstvenog rada u referentnoj godini u 

znanstvenim časopisima s indeksiranim Faktorom odjeka (Impact factor) u bazi Web of 

Science značajno doprinio unaprjeĎenju liječničke struke i profesije. Ukoliko je član Komore 

u referentnoj godini objavio više radova u odgovarajućim znanstvenim časopisima, zbrajaju se 

njihovi Faktori odjeka te se dobiva tzv. ukupni zbroj Faktora odjeka. Ukoliko više članova 

Komore ima jednak ukupni zbroj Faktora odjeka znanstvenih radova, Godišnja nagrada 

Hrvatske liječničke komore dodijelit će se članu Komore koji je u više tih znanstvenih radova 

prvi autor.  

3. članu Komore koji je na osobit način iznimnim djelovanjem zaštitio prava lijeĉnika te 

pridonio promicanju interesa hrvatskog liječništva. 

4. novinaru ili osobi koja je svojim djelovanjem značajno pridonijela jačanju ugleda hrvatskih 

liječnika i promociji lijeĉniĉke struke u javnosti. 

 

Godišnja nagrada Hrvatske liječničke komore dodjeljuje se članu Komore iz stavka 1. točke 2. ovog 

članka, zasebno, u dvije kategorije, i to: 

 

- liječnicima znanstvenicima životne dobi iznad 40 godine te 

- liječnicima mladim znanstvenicima životne dobi do 40 godina. 

 

Izvršni odbor Komore odlučuje o novčanoj vrijednosti i obliku nagrade te izgledu pisanog priznanja 

godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore. 

 

Prijedlozi za dodjelu godišnjih nagrada po osnovama pod točkama 1. i 2. stavka 1. ovog članka 

podnose se Povjerenstvu za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke komore. 
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Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika prikuplja i razmatra prijedloge za dodjelu godišnjih 

nagrada te izraĎuje konačni prijedlog kandidata za dodjelu godišnjih nagrada, koji dostavlja Izvršnom 

odboru. 

 

Prijedlozi za dodjelu godišnjih nagrada po osnovama pod točkama 3. i 4. stavka 1. ovog članka 

podnose se Izvršnom odboru. 

 

Prijedlog za dodjelu godišnjih nagrada Komore može izravno podnijeti Predsjednik Komore ili članovi 

Izvršnog odbora Komore odnosno posredno svi članovi Komore putem Županijskih povjerenstava, 

Povjerenstva Grada Zagreba, Povjerenstva liječnika zaposlenih u Ministarstvu obrane Republike 

Hrvatske i Povjerenstva liječnika zaposlenih u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Članovi 

Komore mogu sami sebe predložiti za dodjelu godišnje nagrade Komore. 

 

Godišnje se može dodijeliti samo jedna godišnja nagrada Hrvatske liječničke komore po svakom od 

osnova iz stavka 1. ovog članka i po svakoj kategoriji iz stavka 2. ovog članka. 

 

O dodjeli godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore odlučuje Izvršni odbor Komore. 

 

Ukoliko u pojedinoj godini ne bude kandidata koji ispunjava kriterije iz stavka 1. ovog članka po 

pojedinom osnovu ili iz stavka 2. ovog članka po pojedinoj kategoriji dodjeljivanja, godišnja nagrada 

Hrvatske liječničke komore neće se dodijeliti po tom osnovu odnosno toj kategoriji za tu godinu. 

 

Godišnju nagradu Hrvatske liječničke komore uručuje predsjednik Komore ili osoba koju on ovlasti 

jednom godišnje na prigodnoj svečanosti u organizaciji Komore. 

 

Odluka o dodjeli godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore objavljuje se u glasilima Komore. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 14. 

 

U prilogu ovog Pravilnika objavljuje se obrazac prijedloga za dodjelu odličja i godišnjih nagrada 

Komore koji čini njegov sastavni dio. 

 

Ĉlanak 15. 

 

Ovaj Pravilnik u cijelosti zamjenjuje Pravilnik o odličjima Hrvatske liječničke komore od dana 14. 

veljače 2015. godine. 

 

Ĉlanak 16. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj ploči Komore, mrežnoj 

stranici Komore i Liječničkim novinama. 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o odličjima i godišnjim nagradama Hrvatske liječničke 

komore od dana 09. prosinca 2016. godine, stupio na snagu dana 09. prosinca 2016. godine. 

 

Ĉlanak 4. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internetskoj stranici Komore i 

službenom glasilu Komore. 


